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ВЪВЕДЕНИЕ

Скъпи читателю, 

с тази малка книжка искаме да покажем ползите от отоплението на 
отпадъчна биомаса (чипс, пелети, т.н.) спрямо конвенционалните 
методи на отопление. Те са не само теоретически, но и практични.

 В първата част на книжката ще прочетете историята на семейство 
Петрови и семейство Иванови, които използват коренно различни 
начини на отопление; ще прочетете за ползите от екологичното 
отопление и неволите на примитивните печки и тяхното гориво - 
въглищата. 

 Във втората част на книжката ще се запознаете с качеството, 
цените, КПД на горивните инсталации на двете горивни системи, 
както и замърсителите, които те отделят и как те вредят на нашето 
здраве и на околната среда. 

 Надяваме се нашата малка книжка за екологичното отопление 
да ви помогне в избора на по-разумен, по-евтин и по-здравословен 
начин на отопление през следващия отоплителен сезон.

           От авторите

Отговорността за съдържанието на тази книга е на авторите. Тя не отразява 
дикретно мнението на Европейските общности. Европейската Комисия не носи 
отговорност за използването на публикуваната информация.



Част I. 
Малка история за отоплението 

в домовете на
семейства Петрови и Иванови



Семейство Петрови и семейство Иванови са съседи на улица 
„България“ 5. Те имат по две деца, а домовете им са еднакви, всеки с 
площ от 80 м2. 

                 Семейство Иванови

                 Семейство Петрови



Зима е.
Висящите от покривите ледени висулки потвърждават, че зимният 
сезон е започнал. От предишни години семействата знаят, че ще са им 
нужни около 10 MWh топлинна енергия, за да поддържат стандартна 
температура в домовете си.

И сходствата между Иванови и Петрови свършват до тук...



Иванови използват стара печка на дърва и 
въглища, която е наследство от родителите 
на господин Иванов.
 Тя е на 15 години и все още отоплява 
добре жилището, но темпратурата не е 
постоянна – влияе й темпратурата отвън 
и качеството на горивото. Когато Иванови 
са само на въглища, ще са им необходими 

около 3,3 тона, от които печката изхвърля 
в помещението над 1 тон пепел и згурия. 
Непочистването им дълго време може да 
доведе до проблеми с белите дробове, ако 
не и до нещо по-страшно.

Съседите им - семейство Петрови – обаче са притежатели на нова 
високо ефективна автоматична пелетна камина.
 Тя също отоплява пълноценно жилището като поддържа 
автоматично постоянна температура, зададена то господин Петров. 
Семейство Петрови са забелязали, че въздухът в дома им е много 
по-чист, без прах и миризми, отколкото е бил през изминали зимни 
сезони. Нужните 2,2 тона пелети за отоплението им отделят за сезона 
само 150 кг. пепел, която Петров почиства с прахосмукачка един път 
на 2-3 дена.

   Дори децата на г-н Петров
могат да обслужват печката

Често г-н Иванов
напълно се отчайва



Господин Иванов трябва да поддържа своята стара печка горяща 
през деня като я пълни през няколко часа с въглища. А господин 
Петров зарежда своята камина един пъти на ден и така му остава 
много свободно време да се занимава с домашния уют и да играе със 
семейното куче Фидо.

    Г-н Иванов заприличва на огняр 
всеки път, когато зарежда старата
        си печка с пернишки въглища 

Кучето Фидо е най-щастливо,
че неговият стопанин има
време и сили да играе с него

Господин Иванов трябва да си сложи работните 
ръкавици, да вземе лопатата и да принесе тежки 
количества въглища до печката, докато госпожа 
Иванова чисти пепелта след него.

А господин Петров само 
отваря нов пакет еко пелети 
и го изсипва в лъскавата си, 
модерна камина. Няма нужда 
да чисти непрекъснато след 
себе си. Дори неговите деца 
могат да заредят камината – 
толкова е лесно. 



Една неделна утрин, господин Иванов и господин Петров се засичат 
в двора. След няколко коментара за снощния мач, те подхващат 
друга дискусия – отоплението през зимния сезон и новата камина на 
господин Петров. 

- Доволен ли си от нея? - пита господин Иванов.

- Разбира се! - възкликва господин Петров. - Зареждам я един-два 
пъти на ден. Чисто е, не се тревожа за пепел и сгур; и за мръсния 
въздух и здравето на децата. Разбира се, поддържа се и постоянна 
температура в жилището. Всички сме много доволни от нея.”

- А каква е цената на горивото? Сигурно е скъпо?!

- Не е толкова скъпо, колкото смяташ. - отговаря господин Петров. - 
Изчислил съм, че за целия сезон плащам около 810 лева за пелети. Това 
е само със стотина лева повече отколкото, ако трябваше за същото 
количество енергия да изразходвам „мръсните въглища“, които ти 
все още използваш.

- Само сто лева разлика!? Шегуваш се; значи наистина  е удачно да 
се замисля да преминем и ние на еко горива. - замисля се господин 
Иванов. 



Част II. 
Екологичните, финансови

и практически ползи
от отоплението на отпадъчна биомаса

в числа и статистика 



Разходи за отопление на едно домакинство - 80 м2

10 МВч/год



Домът на сем. Иванови
Немного икономичен и екологичен, замърсен и леко студен



Разходи за отопление на едно домакинство - 80 м2

10 МВч/год



Домът на сем. Петрови
Екологичен, икономичен, спретнат и топъл
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